
UCHWAŁA NR 251/XXVI/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie stanowiska dotyczącego wsparcia działań dotyczących rewitalizacji linii kolejowej
nr 108 Stróże - Krościenko i przywrócenia ruchu kolejowego pomiędzy

Województwami Małopolskim i Podkarpackim

Na podstawie § 66 ust. 4 Statutu Powiatu Nowosądeckiego, przyjętego Uchwałą nr 265/XXII/13 Rady Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2013.1411 j. t.) 
Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie 
wsparcia działań dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko i przywrócenia ruchu 
kolejowego pomiędzy Województwami Małopolskim i Podkarpackim.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący                     
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 251/XXVI/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 22 września 2017 r.

Stanowisko 

Rady Powiatu Nowosądeckiego

w sprawie wsparcia działań dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko
i przywrócenia ruchu kolejowego pomiędzy Województwami Małopolskim i Podkarpackim

Rada Powiatu Nowosądeckiego wyraża poparcie dla działań zmierzających do rewitalizacji linii kolejowej

Stróże - Krościenko, jedynego szlaku kolejowego komunikującego południowo-wschodnie obszary kraju.

Przebieg linii  nr  108 poprzez uzupełnienie  i alternatywę komunikacyjną  dla  ciągu drogi  krajowej  nr  28,

potencjalnie  stworzy  istotny  element  na  mapie  rozwoju  sieci  zrównoważonego  publicznego  transportu

zbiorowego. 

Przywrócenie  kolejowej  komunikacji  pasażerskiej  jest  jednym  z podstawowych  czynników

umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy, a brak połączeń kolejowych regionalnych i dalekobieżnych

negatywnie oddziałuje na potencjał turystyczny i gospodarczy naszego regionu. 

Postulowane połączenia kolejowe powinny być rozwijane z kierunku przez Kraków – Stróże, jak również

Rzeszów - Jasło. Linia kolejowa Stróże - Krościenko winna być rozpatrywana jako ważny odcinek połączeń

dalekobieżnych,  komunikujących  Śląsk,  Polskę  centralną,  Pomorze  z Bieszczadami,  Beskidem  Niskim

oraz uzdrowiskami południowej Polski. 

Mając  to  na  uwadze  Rada  Powiatu  Nowosądeckiego wyraża  uznanie  i poparcie  dla  inicjatyw

podejmowanych w tej sprawie przez władze samorządów lokalnych - gminnych i powiatowych, jednostek

samorządu terytorialnego leżących na trasie linii  kolejowej, zarówno w Województwie Małopolskim, jak

i Województwie Podkarpackim.
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